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Beste Tibet vrienden,
We hebben afgelopen kwartaal de laatste loodjes gelegd aan het worden van een stichting.
Tevens zijn we weer druk bezig met het voorbereiden van de Vierdaagse, hierover zult u in deze
nieuwsbrief meer lezen.

Coronavirus en de Vierdaagse.
Het is momenteel onzeker of de Vierdaagse
door zal gaan. De organisatie van de
Vierdaagse zal in april bij elkaar komen om
hierna te gaan kijken.
Vanwege de onduidelijkheid hebben wij als
Walk for Tibet onze campagne voor de
Vierdaagse voor onbepaalde tijd gestaakt.
Mocht de Vierdaagse uiteindelijk toch nog
door gaan, zullen wij natuurlijk ons best doen
om aanwezig te zijn.

Walk for Tibet Sponsorloop.
Vanaf dit jaar heeft Walk for Tibet zijn eigen
“Walk for Tibet Sponsorloop”. Iedereen die
deelneemt aan activiteiten kan hierdoor geld
ophalen voor Walk for Tibet. Dit is nu niet
meer exclusief gebonden aan de Nijmeegse
Vierdaagse, onze eigen sponsorloop is het
hele jaar actief.
Al onze sponsorlopers krijgen een eigen
webpagina die ze met hun eigen boodschap
kunnen gebruiken om zo donaties op te halen.
Met de middelen die we hiermee krijgen
zullen we beter in staat zijn om de Tibetanen
te ondersteunen.
Een overzicht van onze huidige sponsorlopers.

Voorbereiding Vierdaagse.
Op zondag 15 maart hebben we met Walk for
Tibet voor het eerst een Vierdaagse
Vergadering gehouden. Hiervoor waren alle
personen uitgenodigd die betrokken zijn
geweest bij afgelopen Vierdaagse (lopers en
verzorgers).
Tijdens deze vergadering hebben we gekeken
naar onze afgelopen Vierdaagse en hoe we
onszelf kunnen verbeteren bij volgende
edities.

Sponsorklik.
Wilt u Walk for Tibet ondersteunen zonder dat
dit u geld kost? Met behulp van SponsorKliks
kunt u ons GRATIS sponsoren.
Aan SponsorKliks doen tientallen webwinkels
aan mee, waaronder Blokker, KLM en
Booking.com, maar ook bestelsites zoals
Thuisbezorgd doen hieraan mee.
Van elke bestelling die je via SponsorKliks bij
een van deze bedrijven maakt gaat er een
percentage van het aankoopbedrag naar
Walk for Tibet.

Ga naar onze website voor info over hoe je
het makkelijk kunt gebruiken

Agenda:
Datum:
19-20 juni 2020
20 juni 2020
5 juli 2020
21-24 juli 2020
24 juli 2020

Activiteit:
Amserfoortse 2Daagse
Yoga bij opkomende zon
Maas en Viltmars
De Nijmeegse Vierdaagse
Walk for Tibet Intocht

Stichting Walk for Tibet:
Postadres: Hazeleger 57, 5431 HL Cuijk
Email: info@walkfortibet.nl
Website: www.walkfortibet.nl

Locatie:
Amserfoort
Regio Nijmegen
Oeffelt
Regio Nijmegen
Rijksweg 20,
Malden

Wie:
Maria L Yau
eric-volm@home.nl
Lars Moreno Poels
lars.volmeijer@
walkfortibet.nl

KvK: 76639746
IBAN: NL31 INGB 0007 2158 74

